
780 WFU / 780 WLU / 640 FMU 
Prestige Nordic Edition Nr. 1 i Europa!



Kliv in och njut av 
atmosfären, här finns 
all tänkbar utrustning av 
absolut högsta standard 
när det gäller design och 
kvalitet – ända ned i 
minsta detalj.

780 WFU
780 WLU
640 FMU 
Nordic Edition ger ett 
smakprov på hur under-
bart skönt och bekvämt 
du kan ha det även när 
du är på resande fot.

En toppmodern 
vagn med 
en speciell
atmosfär och 
en utsökt dekor 
och design
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’’

780 WFU Prestige 
Nordic Edition
Invändig längd 770 cm
Vikt från 2200 kg
A-mått: 1175
Pris: 345.800 kr

640 FMU Prestige 
Nordic Edition
Invändig längd 706 cm
Vikt från 1900 kg
A-mått: 1100
Pris: 298.800 kr

Vagnarna är utrustade med bl.a.
• Golvvärme • ALDE 
• Alufälgar • TV-antenn
• Sängöverkast

780 WLU Prestige 
Nordic Edition
Invändig längd 770 cm
Vikt från 2200 kg
A-mått: 1175
Pris: 345.800 kr



1. Tekniskt tillåten totalvikt (tidigare tillåten totalvikt) får absolut inte överskridas.
2. Vikten i körklart tillstånd inkluderar den serietillverkade husvagnens egenvikt plus standardutrustning. 
 Standardutrustningen omfattar två fullständigt fyllda 11 kg aluminiumgasoltuber, färskvattentank fylld till 100 %.    
 Standardutrustningen har följande vikt för 780 WFU Prestige Nordic Edition: 87 kg.
3. Lastvikten motsvarar skillnaden mellan ”tekniskt tillåten totalvikt” och ”vikt i körklart tillstånd”. Detta värde måste ta hänsyn till värdena för extra  
 tillbehör och personlig utrustning.

Varmförzinkat ramchassi 

Varmförzinkad torsionsfjäderaxel med längsgående länkarmar

Stödhjul med roterande vev  

Hjulstötdämpare  

Lättmetallfälgar  

Säkerhetskoppling (enhandsgrepp) WINTERHOFF WS 3000

Påskjutsbroms med backautomatik 

Dragstångskåpa  

Extra kraftiga stödben med handvev

Stoppkilar  

Tak som man kan gå på  

List med tredje bromsljus  

Integrerad förtältsmonteringslist  

THETFORD-serviceluckor med centrallås  

Delad ingångsdörr med integrerat fönster och förvaringsfack

Myggnät av hög kvalitet för ingångsdörren  

Ingångstrappa  

Förtältsbelysning  

Alla fönster kan öppnas  

Panoramafönster fram  

7-delad kallskumsmadrass, inkl. träram med resårer  

Fint arbetad lyxklädsel (Havana)  

Tålig golvbeläggning av PVC  

Borttagbar matta av hög kvalitet  

Höj- och sänkbart bordsstativ i metall med hjul  

TV/bar: Vridbart TV-skåp med anslutning för 15” platt-TV och lysdiodsbelysning  

Indirekt belysning ovanför fönstren i sittgruppsutrymmet

Indirekt belysning ovanför förvaringsskåp i sittgruppsutrymmet och köket

Runtomgående halogenbelysningslist i sittgruppsutrymmet

Taklampor ovanför sittgruppen  

Taklampor i främre utrymmet  

Spotlights som extrabelysning  

Hörnhyllor med inbyggd belysning  

Garderobsbelysning  

Termotaklucka i sällskapsutrymmet  

Termotaklucka i sovrummet  

144 liters kylskåp med stort frysfack (31 l) och belysning

Spinflow-ugn med elektrisk tändning inkl. extra spotlights som arbetsbelysning  

Köksfönster av kombikassettmaterial, myggnät och förvaringsfack

Diskho i rostfritt stål, gasspis med tre brännare och glaslock

Kullagrade löpskenor i besticklådan  

Fullt utdragbara förvaringskorgar, självstängande  

Fast färskvattentank med vattennivåmätare (50 l)  

Takkonsol i köksutrymmet  

ALDE-varmvatten

Elektrisk golvvärme

Manöverpanel för belysningssystem och nivåmätare  

Elpatron  

Antennuttag  

Utvändigt eluttag i förtält (230 V, satellit och TV)  

Utvändigt CEE-uttag 230 V  

Central gasfördelare i köket  

Gasregulator med övertrycksskydd (DIN EN 12 864) och gasolslang

Standardutrustning ”All inclucive”

 Totallängd inkl. dragstång ............................ 917 cm 

 Karosslängd, med/utan gasolkoffert ...... 799 / 740 cm

 Invändig längd med/utan fönsterbänk ... 770 / 734 cm

 Totalbredd/invändig bredd ................... 250 / 237 cm

 Totalhöjd/invändig höjd ....................... 257 / 195 cm

 Runtommått (förtält) ................................. 1166 cm

 Tekniskt tillåten totalvikt1 ............................ 2000 kg

 Vikt i körklart tillstånd2 ............................... 1870 kg

 Lastvikt3 ...................................................... 130 kg

 Extra last möjlig mot pristillägg ................... 2200 kg

 Antal liggplatser vuxna/barn ...................................4

 Sovutrymme, fram ..............................156 x 192 cm

 Sovutrymme, bak ........................215 x 172/156 cm

TEKNISKA DATA OCH 
PLANLÖSNINGAR - 780 WFU

Pris och 
utrustning
som tål att 
jämföras!



Hobby förbehåller sig rätten till 
ändringar av utrustning och 
specificationer. 
Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel.

Hobby Fritid Tenhult AB
Mjälarydsvägen 21
560 27 Tenhult 
Tel. 036-39 02 85
www.hobbycaravan.se

Spinflow-ugn med  
elektrisk tändning 
inkl. extra spotlights  
som arbetsbelysning.  

144 liters kylskåp med 
stort frysfack (31 liter) 
och belysning
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